שותפים יקרים,
מדי חודש אנו פועלים על מנת לתת לנתרמים תרומה שתעזור להם לעשות צעד משמעותי קדימה ,כדי שיוכלו לצאת ממעגל
המצוקה המעיק והכולא ויפנו לדרך חדשה בכוחות עצמם.
בדיונים של פברואר ומרץ חילקנו  ₪ 0,5,33וכל זה בזכותכם!
הצטרפותכם למעגל התורמים הקבועים שלנו מאפשר לנו לדון מדי חודש בסכום משמעותי יותר שנאסף ובכך לתת מענה
רחב יותר לעשרות רבות של פניות שאנו מקבלים .אנו רוצים להודות לכם שאתם מאמינים בעמותה ובמעשיה וכן גם שבים
ומנצלים הזדמנות זו של הדיווח החודשי כדי לבקש מכם לסייע לנו בהפצת הרעיון והיוזמה בקרב מכריכם בתקווה שגם
הם יצטרפו לפסיפס הסולידאריות הישראלי .ככל שיהיו יותר אנשים שהם חלק ממשפחת התורמים כך נוכל להיענות
ליותר בקשות המגיעות אלינו.

מצ"ב דוח חלוקה מישיבות פברואר ומרץ  4102של קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן .דוח חלוקה זה
הינו מס'  .56להלן דיווח אופן חלוקת התרומות לחודש זה:

 ₪ 15333 .1הוקצו למימון לימודי פיתוח קול של א'
א' ,01 ,תלמיד בבית הצייר .שוהה בביה"ס מזה שנה חמישית .שנה שעברה הענקנו לו מלגה בסכום של  0111שח לטובת
לימודי פיתוח קול בקונסרבטוריון .א' עובר תהליך התבגרות חיובי ומשמעותי ,מגוייס ללימודים ולהתפתחות
מקצועית בתחום השירה .א' עובד אחה"צ וסופי שבוע בגלידריה ע"מ לעזור במימון הפרנסה בבית .לאחרונה החל
תהליך גיוס לחיל קרבי בצה"ל .אימו עובדת במח' כח אדם בעיריה ואביו פועל גנים.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל א' במימון שיעורי פיתוח הקול המהווים כלי חשוב להתפתחות של א' ומשם קרש
קפיצה לשלב הבא כחייל בצה"ל.
 ₪ 15333 .2הוקצו למימון אבחון פסיכודידקטי ל -ה'
ה' ,תלמידת כיתה ט' לומדת בבי"ס דאר -אלחכימה להנדסה ולמדעים גבוהים .מתגוררת עם אימה ושש אחיה
ואחיותיה .ל-ה' קשיים לימודיים והמצב הכלכלי אינו מאפשר לה לערוך אבחון .האבחון יסייע המון באיתור מוקדי
הקושי ויאפשר לה לקבל התאמות לבחינות.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל א' לאתר את מוקדי הקושי הלימודיים שלה ומשם תוכל לפרוץ דרך של מחסומים
אקדמיים ולסגור את הפער הלימודי בכיתתה ולהעניק לה תחושת ביטחון.
 ₪ 25,33 .0הוקצו למימון מכונת תפירה ל-ר'
ר' ,20 ,גרושה .8+פונה אלינו לרכישת מכונת תפירה .המשפחה מוכרת לרווחה עקב משבר גירושין אשר הוביל להחמרה
במצב הכלכלי והרגשי של המשפחה .בכל תקופת הנישואין גרו ר' ובעלה בבית אימו .עם הגירושים ר' עברה לגור לבד
לראשונה בחייה וכל זאת בהתמודדות עם חובות כבדים .הילדים מבטאים קושי בתפקוד הרגשי וירידה חדה
בלימודים .הילדים מגיעים לבית הספר ללא ציוד ,הם אינם הולכים לחוגים ובבית אין משחקי העשרה .ר' הוכשרה
בעבר בלימודי תפירה ועל כן יש לה ידע מקצועי שיכול לעזור לה לצאת ממעגל העוני .ר' אישה כשרונית ובעלת
מוטיבציה .המכונה תאפשר ל -ר' לעבוד מהבית.

קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן |  | www.psifas.orgרח' יד חרוצים  91ירושלים | פקס153774005881 :

תרומת קרן פסיפס תסייע ל-ר' ברכישת מכונת תפירה ובכך להעניק לה מענה תעסוקתי מיידי .בתקווה להתפתחות
תעסוקתית 5ר' תחזיר את הבטחון הנפשי והכלכלי לידיה ובך תצמיח את חייה ואת חיי ילדיה מחדש.
 ₪ 85333 .4הוקצו למימון לימודי קונדיטוריה ל -י'
י' ,46 ,רווקה עובדת כמלצרית .מתגוררת עם אחותה .בגיל  06אמה חלתה בסרטן ונפטרה שנה לאחר מכן .האב נטש
את בנותיו כש-י' היתה בת  .08כבר  1שנים שהאחיות אינן בקשר עם האב .י' מלווה מגיל  05ע"י מרכז הצעירים .היא
שובצה להתנדב במרכז בתמורה לדמי קיום שינתנו לה .י' היתה חניכה ב"אחריי" ופעילה שם גם היום .י' סיימה תיכון
עם בגרות מלאה ועבדה כל השנים ע"מ לכלכל אותה ואת אחותה .חלומה ללמוד קונדיטוריה ול-י' אין שום עורף
כלכלי .היא התחילה את הקורס בפברואר ולא שילמה עדיין .הקורס יסתיים בספטמבר.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל י' במימון לימודיה 5תחום שהיא מאוד אוהבת 5על מנת להעניק לה צוהר לעולם
התעסוקה שם תוכל להתייצב כלכלית יחד עם אחותה.
 ₪ ,5,33 .,הוקצו למימון לימודים ל -פ'
פ' ,42 ,נשואה ,3+סובלת מפוסט טראומה עקב תאונת דרכים שעברה יום לפני חתונתה .מצבה הכלכלי של המשפחה
קשה והם שקועים בחובות .י' ,בן זוגה עובד במשרה חלקית בסוכנות נסיעות ומשתכר ב 4111שח לחודש .אביה של פ'
עזר בלימודיה שהיוו תהליך שיקום לתאונה וחיזוק הדימוי העצמי שלה אולם אביה נפטר ב 4103וכתוצאה מכך פ'
הפסיקה לימודיה .יועץ הנישואין שמלווה את הזוג ממליץ על מימון לימודיה על מנת שתוכל לחזור ללמוד ולשקם את
מצבה הנפשי .פ' למדה קלינאיות תקשורת.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל פ' במימון לימודיה על מנת שתסיים את לימודיה ותצטרף לשוק העבודה .סיום התואר
יהווה בין השאר צעד גדול בשיקום נפשי לצד אפשרות להצטרף לעולם התעסוקה.
 ₪ 65333 .6הוקצו למימון קורס גננות ילדים ל -ר'
ר' ,48 ,גרושה .4+המשפחה מוכרת משנת  4111ברווחה על רקע קשיים משפחתיים וכלכליים .ר' עובדת היום ב024
משרה בגן ילדים ומרוויחה כ 4111-שח בחודש .בנוסף ר' מקבלת קצבת השלמת הכנסה בסכום של  4361שח וזכאית
לסיוע שכר דירה על סך  0011שח לחודש .ר' מדווחת על קשיים כלכליים בגין חובות שצברה להוצ"ל בסכום של 40,111
ש"ח .ר' הינה אישה מקסימה ,אם מעורבת ודואגת וממעטת לבקש סיוע חומרי ממחלק' הרווחה .היא נכנסה להריון
בגיל  05והתקשתה להשלים  04שנ"ל ,אם זאת ל-ר' מוטיבציה גבוהה להתקדם בתחום התעסוקתי.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -ר' במימון לימודי הגננות על מנת שתהיה גננת מוסמכת ומשם תוכל לכלכל את עצמה
בכבוד לצד שליחות העבודה החינוכית.
 ₪ ,5333 .7הוקצו למימון לימודי איפור ל -מ'
מ' ,45 ,נשואה .4+המשפחה מוכרת ברווחה בדרגת זכאות א' .בעלה של מ' אינו עובד יקב הליך פלילי המופעל כנגדו.
המשפחה אינה מקבלת תמיכה ממשפחת המוצא או מכל גורם אחר .האחריות על פרנסת המשפחה נופל כולו על מ' .מ'
עבדה כמטבי"ת עד לפני לידת בתה הצעירה לקראת הלידה למדה קורס בניית ציפורניים והיום מעוניינת להרחיב את
הידע בתחום הקוסמטיקה .מ' אישה אסרטיבית ויש בכוחה להתמיד בלימודי הקוסמטיקה.

קרן פסיפס ישראלי ע"ש יוסף גודמן ואליעזר גלוברמן |  | www.psifas.orgרח' יד חרוצים  91ירושלים | פקס153774005881 :

תרומת קרן פסיפס תסייע ל מ' במימון לימודיה על מנת לתת לה הזדמנות להגשמת חלומה לעבוד כמאפרת
מקצועית.
 ₪ 15,33 .8הוקצו למימון מכונת תפירה ל-ל'
ל' ,62 ,סבלה מהתעללות בתוך הבית שנמשכה שנים .בגיל  04ברחה מהבית ,הסתובבה ברחובות ,עברה בין מוסדות
שונים ופנימיות ולא הצליחה להשתלב ,לא ברור ממה חיתה ולא בלתי סביר שעסקה בזנות .כיום סובלת מדיכאון
ומוכרת במל"ל על  41%נכות .ל' הגיעה ל"קרן" -מרכז רב תחומי לאבחון והכשרה מקצועית ועברה סדנת תפירה על אף
קשיי תקשורת וקושי במתן אימון היא למדה טכניקות שונות והחלה על דעת עצמה לעצב תיקים בצבעים מרהיבים.
בטחון העצמי שלה עלה .ל' פונה אלינו למימון מכונת תפירה שיהיה לה תפירה כמקור הפרנסה הבלעדי שלה ,כיום היא
אינה עובדת .ל-ל' היה מכונת תפירה בעבר אולם הוא התקלקל ויצא מכלל שימוש .התפירה מהווה ביטוי לכישוריה
והעיסוק בתפירה הזדמנות להצליח ולצאת מהמצוקה בו היא חיה.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -ל' במימון מכונת תפירה .העיסוק בתפירה יקדם את תהליך השיקום וגם יאפשר
השתתפות בעולם התעסוקה.
 ₪ 05333 .9הוקצו למימון לימודי הנהלת חשבונות ל -ע'
ע' ,גרושה ,4+בת  ,32הנדסאית אלקטרונית במקצועה .א' הילד הגדול מהשניים בן  04מאובחן כלוקה באוטיזם .עד
לחודש  0024103עבדה בחברת  HPותוך התחשבות בכך שהינה אם חד-הורית לילד הלוקה באוטיזם לא יכלה לעבוד
במשמרות .ב 31200פוטרה מעבודתה בשל הדרישה לעבוד במשמרות .ל-ע' אין משפחה מורחבת שלה או של גרושה
(אשר מתגורר בקרית אונו) המתגוררים בקרית גת כך שהטיפול ב-א' נופל עליה .העבודה כהנדסאית אלקטרוניקה בכל
מפעל הינו במשמרות ולכן ע' רוצה לעשות הסבת מקצוע על מנת שעבודתה יתאים לאורך חייה המצריך טיפול ב-א' .ע'
מעוניינת ללמוד הנהלת חשבונות ובהמשך ייעוץ מס .הוכרזה כפושטת רגל באפריל .4104
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -ע' במימון לימודי הנהלת חשבונות על מנת שתוכל גם לעבוד וגם לטפל בבנה א'.

 ₪ 25333 .13הוקצו למימון לימודי הנהלת חשבונות ל -א'
א' ,42 ,נשואה .4+המשפחה מוכרת לרווחה מ 0282עקב מצב סוציו אקונומי נמוך .א' ,יוצאת קהילת ביתא ישראל,
הוריה עלו ארצה ב '83כשנה לאחר א' נולדה ,היא אמצעית מבין  6אחים .נישאה בגיל  ,42התגוררה עם בעלה בראשל"צ
ועבדה כסדרנית סחורה בסופרים ,אך הריון בסיכון הביא אותה חזרה לקרית גת ,עיר הולדה ומקום מגורי המשפחה.
ההיריון בסיכון מנע ממנה מלצאת לעבוד והיא ובעלה לא יכלו לעמוד בתשלומי המחיה .לאחר הלידה הראשונה החלה
לעבוד ב"חוות הזרע" בקרית גת ולאחר יציאה לחופשת לידה עקב לידת ביתה השנייה חזרה לעבוד במשך  2חודשים
ופוטרה .מאז שפוטרה לפני  6חודשים א' מחפשת עבודה בקרית גת וסביבתה ופונה לקרן פסיפס לעזרה במימון קורס
הנהלת חשבונות.
תרומת קרן פסיפס תסייע ל -א' במימון לימודי הנהלת חשבונות על מנת שתוכל לחזור לשוק העבודה.

סך כל התרומות בישיבות אלו .₪ 0,5,33
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בחודש זה הגענו לשיא חדש בגובה התרומות שלנו .זה בזכותכם!
במידה והסתיימה לאחרונה הו"ק לתרומה לקרן פסיפס 5נא דאגו לחדשה דרך האתר שלנו על מנת
שנוכל להמשיך לאשר פניות רבות כמו בחודש זה.
תודה5
צוות פסיפס
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